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Fundarskrá: 
 

  
Fundarsamtykt: 

1. 16/00054 
Umsókn um byggiloyvi til betongpláss og veg á 
matr. nr. 147a í Leirvík   
Rasmus Norup festari hevur sent umsókn um at 
gera pláss til fóður o.a. á einum øki fram við 
Víkarvegnum og um loyvi at gera veg norðanfyri 
fjósið.  

 
Málið var viðgjørt í byggi- og 
býarskipanarnevndini tann 16. mars 2016, har tað 
er samtykt at geva loyvi til íbinding í Víkarvegin 
norðanfyri fjósið og at gera øki til av- og áskipan 
á økinum, men málið er sent í Ferðslunevndina, 
sum hevur gjørt sítt tilmæli.  

 
Ferðslunevndin mælir til at festarin fær loyvi at 
gera øki til av- og áskipan og nýggja innkoyring 
norðanfyri fjósið samsvarandi tekning. Mælt 
verður eisini til at bøta um trygdina eftir 
Víkarvegnum, við at skelta vegin við 60 km, allan 
vegin sum er uttanfyri 30 km sonu. 

 
Byggi- og býarskipanarnevndin hevur so aftur 
viðgjørt málið á fundi tann 20. Apríl 2016 og 
mælir til at Rasmus Norup fær loyvi at gera vegin 
norðanfyri fjósið og at hetta verður gjørt í 
samstarvi við kommununa. Somuleiðis verður 
mælt til at Rasmus Norup loyvi at stoypa eitt øki 
sunnanfyri fjósið til av- og álessing og at hetta 
verður gjørt í samstarvi við kommununa. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin samtykt eisini á 
fundinum tann 20. Apríl 2016 at koyra málið fyri 
aftur í ferðslunevndina, at biðja um grungeving 
og nærri frágreiðing at skelta eftir Víkarvegnum.    
 
 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
 
 
 

2. 16/00118 
Keyp av lendi við ástandandi fjósi matr. nr. 
128a, Leirvíkar bygd  
Leirvíkar kirkjuráð hevur sent umsókn til 
Búnaðarstovuna um loyvi at keypa omanfyri 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
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nevnda matrikul við ástandandi fjósi. 
 

Búnaðarstovan hevur sent málið til ummælis hjá 
kommununi.  

 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at 
viðmæla at Leirvíkar kirkjuna keypir matr. nr. 
128a við ástandandi fjósi  

Hanna Jensen var úti undir viðgerðini 

vegna ógegni. 

 
 

 
3. 16/00131 

Umsókn, um stuðul til viðarvøkstur 
Umsókn og frágreiðing fyriliggur  

 
Málið er viðgjørt í trivnaðarnevndini tann 18. 
Apríl 2016, og bleiv tá samtykt at beina málið í 
býráðið til støðutakan 
 

 
Einmælt samtykt at ganga umsóknini á 
møti. 
 
 
 

4. 16/00059 
Vinnuøki C2 á kaiøkinum í Norðragøtu 
Málið bleiv viðgjørt av vinnunevndini tann 18. 
februar 2016 har samtykt var at taka undir við 
tilmælinum hjá umsitingini fyri kaiøkið.  

 
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 
24. februar 2016, har mælt verður til at taka undir 
við tilmælinum hjá vinnunevndini og at 
leiguprísurin fyri økið verður 16,50 kr./m2 
umframt eitt íbindingargjald á 20.000,00 kr. 

 
Málið var á skrá til býráðsfundin tann 29. februar 
2016, men var tikið av aftur skránni, og skuldi 
umsitingin koma við fleiri møguleikum fyri 
skilmarking fyri økið.  

 
Vinnunevndin hevur so aftur viðgjørt málið á 
fundi tann 17. mars 2016, og mælir til at taka 
undir við uppskoti 1 hjá umsitingini fyri kaiøki. 
 

 
Oluffa Joensen skjýtur upp at taka undir við 
uppskoti 2 hjá umsitingini. 
 
Fyrst beliv atkvøtt um uppskoti hjá Oluffu 
Joensen og atkvøtt bleiv soleiðis: 
 
Atkvøður fyri: 
Oluffa Joensen, Jóhan Christiansen, Hjalti 
Dalheim, Emma Rasmussen, Ólavur Olsen, 
Hanna Jensen. 
 
Atkvøður ímóti: 
Brandur Jacobsen, Hanus Jacobsen, Árni 
Jacobsen 
 
 

5. 16/00141  
Gongubreytir heildarætlan   
Eysturkommuna hava fingið nógvar áheitarnar frá 
borgarum um trupuleikar, at vatn rennur inn á 
teirra matrikul tí at vegristir og brunnar mangla, 
og at eingin gongubreyt/kantur er, sum kann leiða 
vatnið burtur frá privatum matriklum.  

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
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Serliga er tað í Syðrugøtu og Norðragøtu hesir 
trupuleikar eru, ella borgarir hava sagt frá.  

 
Eingin játtan er til ger av gongubreytum í ár, tí 
verður her gjørt eitt uppskot og heildarætlan fyri 
ger av gongubreytum í framtíðini.   

 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at 
umsitingin ger uppskot til raðfesting av málum 
sum eru átrokandi og eina kostnaðarmeting av 
sama. 

 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til 
eykajáttan í inniverandi ári til vatntrupuleikar og 
gongubreytir upp á 500.000,00 kr. 

 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við 
tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini, 
men at eykajáttanin verður á 250.000,00 kr. 

 
 

6. 14/00365 
Kloakkleiðingar í Norðragøtu havnalagið 
Tann 11. apríl var lisitatión uppá arbeiðstøkuna 
“Kloakkleiðingar í Norðragøtu – Havnalagið”. 6 
fyritøkur vóru bjóðaðar at geva tilboð, men tá ið 
tilboðini skuldi latast upp, kom eitt tilboð inn.  

 
Tilboði sum er frá Norðhús er á 1.386.900,00 kr. 
uttan mvg. Eitt alternativt tilboð frá Norðhús, er á 
1.095.600,00 kr. uttan mvg 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at 
kloakkleiðingin á havnalagnum verður gjørd í ár 
og tikið verður av tilboðnum frá Norðhús uppá 
1.095.600,00 kr. + pumpubrunn og el-arbeiði. 

 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við 
tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini.  

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá fíggjarnevndini og byggi- 
og býarskipanarnevndini. 
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7. 15/00380 
Tilhaldspláss á Krossteigum í Leirvík – Grøni 
kílin 
Sum fyrr upplýst er hetta arbeiði ikki gjørt, tí at 
fyrstu tilboð vóru og høg. 

 
Fyriliggjandi tilboð eru samlað á kr. 261.642,00 
kr. uttan mvg og uttan óvænta útreiðslur. Játtan 
fyri 2016 er 250.000,00 kr. og røkkur ikki til 
tilboðini, mvg og óvæntað. Biðið verður um 
eykajáttan uppá 90.000,00 kr. sum er til 
óvæntaðar útreiðslur og kommunu mvg.  

 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at 
arbeiðið verður gjørt í ár og at eykajátta kr. 
90.000,00. 

 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við 
tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini 

 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá fíggjarnevndini og byggi- 
og býarskipanarnevndini. 
 
Hjalti Dalheim var úti undir viðgerðini 

vegna ógegni. 

 
 
8. 15/00352 

Gongugøtur    
Eftir áheitan verður málið um gongugøtur og 
raðfesting av gongugøtum í kommununi lagt fyri 
nevnd til støðutakan.   

 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at gøta 
verður gjørd frá minnisvarðanum í Leirvík og 
oman til neystini úti í Bug. At gøta verður gjørd 
frá brúnni við Rokokko og inn/niðan til vegin 
Eyðargøta, har ætlan er at gera brúgv um ánna, og 
at gera hongibrúnna við Mátaránna í Syðrugøtu. 

 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir eisini til at 
veita eykajáttan á kr. 600.000,00 kr.  
 
Fíggjarnevndin mælir til at gera gøtuna frá 
minnisvarðanum í Leirvík oman til neystini úti í 
Bug, og gøtuna við Rokko víðari niðan eftir. 
Eisini skulu gøturnar sum eru byrjaðar verða 
gjørdar liðnar. 

 
Fíggjarnevndin mælir frá at veita eykajáttan. 

 
Fyrst bleiv aktvøtt um tilmæli hjá 
Fíggjarnevndini og atkvøtt var soleiðis: 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiansen, Hjalti Dalheim, Árni 
Jacobsen, Ólavur Olsen. 
 
Atkvøður ímóti: 
Brandur Jacobsen, Oluffa Joensen, Hanus 
Jacobsen, Emma Rasmussen 
 
Atkvøddi blankt: 
Hanna Jensen 
 
Sostatt er tilmæli hjá fíggjarnevndini fallið 
 
Síðani bleiv atkvøtt um tilmæli hjá byggi- 
og býarskipanarnevndin og atkvøtt var 
soleiðis: 
 
Atkvøður fyri: 
Brandur Jacobsen Oluffa Joensen, Hanus 
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 Jacobsen, Emma Rasmuss, Hanna Jensen 
 
Atkvøður ímóti: 
Hjalti Dalheim, Árni Jacobsen, Ólavur 
Olsen. 
 
Atkvøddi blankt: 
Jóhan Christiansen 
 
Sostatt er tilmæli hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini samtykt 
 

9. 16/00007 
Nýggjur dagstovnur í Eysturkommunu 
Málið bleiv viðgjørt á fundi í trivnaðarnevndini 
tann 11. januar 2016, bleiv tá mælt til at  
umsitingin kannar verandi banaansingartørvin í 
kommununi og samstundis vísa á gongdina tey 
seinastu 8 árini. Eisini skal umsitingin kanna 
møguleikar fyri nýbygging ella uppíbygging til 
verandi stovn við Gøtugjógv.  

 
Málið bleiv so aftur viðgjørt á fundi í 
trivnaðarnevndini tann 15. mars 2016, og tá bleiv 
mælt at kanna hvat ein møgulig útbygging kostar 
og ein møgulig tíðarætlan er. Talan er um at 
kanna útbygging vestanfyri, eystanfyri og 
omanfyri verandi stovn. 
 

Umsitingin hevur gjørt tær 
kanningar/frágreiðingar sum trivnaðarnevndin 
hevur biðið um, og fyriliggja tær í málinum. 

 
Málið er so aftur viðgjørt á fundi í 
trivnaðarnevndini tann 18. Apríl 2016, og verður 
mælt til at býráðið tekur støðu til staðseting av 
einum nýggjum dagstovni í Eysturkommunu. 
Meirilutin í trivnaðarnevndini, Emma Rasmussen 
og Ólavur F. Olsen, mæla til at bygd verður 
afturat verandi dagstovni við Gøtugjógv, vísandi 
til uppskot frá umsitingini. Minnilutin, Oluffa 
Joensen, mælir til eisini at kanna aðrar 
møguleikar til staðseting. Ein møguleiki til 
staðseting í Syðrugøtu, skal kannast. 
 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá meirlutanum í 
trivnaðrnevndini. 
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10. 16/00129 
Keyp av sløkkiliðsbili 
Málið er viðgjørt á fundi í tilbúgvingarnevnidini 
tann 4 apríl, og verður mælt til at taka av 
fyriliggjandi tilboðið uppá sløkkiliðsbil. 
 
Fíggjarnevndin hevur eisini viðgjørt málið á fundi 
tann 4. apríl og mælir eisini til at taka av 
fyriliggjandi tilboðið. 
 
Eingin játtan er til keypið og fíggjarnevndin 
mælir til at veita eykajáttan á 1 mió. kr.  
 
 

 
Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá 
fíggjarnevndini. 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiansen, Brandur Jacobsen, 
Hanus Jacobsen, Emma Rasmuss, Hanna 
Jensen, Hjalti Dalheim, Árni Jacobsen, 
Ólavur Olsen. 
 
Akvøður ímóti: 
Oluffa Joensen 
 

   

 
Eysturkommunu býráð: 
 
Jóhan Christiansen ___________________________________________________ 
 
Hanus Jacobsen ___________________________________________________ 
 
Hjalti Dalheim ___________________________________________________ 
 
Árni Jacobsen ___________________________________________________ 
 
Oluffa Joensen ___________________________________________________ 
 
Brandur Jacobsen ___________________________________________________ 
 
Emma Rasmussen ___________________________________________________ 
 
Ólavur Olsen ___________________________________________________ 
 
Hanna Jensen ___________________________________________________ 
 


